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אודל אביטן, ארז סגיאן, ליאת דישון, רמי מיכאלה, שרי גור, מיכאל בסנוב חברי ועד נוכחים: 

 אתי לוזון.

 מזכירת היישוב מעין שוורץ סיכמה:

 

 סדר היום והחלטות:

 הנושא: מינוי גזבר ומורשי חתימה .1

 החלטות: 

 הועד החליט פה אחד למנות את ארז סגיאן לגזבר הועד המקומי. .א

הועד החליט פה אחד כי ארז סגיאן ואתי לוזון ישמשו מורשי חתימה ביחד עם אודל  .ב

 אביטן.

 הנושא: אירוע יום העצמאות .2

יישובי לא יתקיים השנה, זאת אירוע יום העצמאות הודיעו כי חברי ועדת יום העצמאות 

הבעת אי אמון וחוסר רצון לסייע מצד כל הגורמים הרלבנטיים: שרי גור הרחיבה עקב 

כי לא התקבלו תשובות ופירטה את הסיבות לביטול התכנונים לקיום אירוע באומרה 

ברורות לגבי מה צריך מבחינת סידורי ביטחון ואבטחה ומה העלויות של סידורים אלו, 

היישוב, התראה קצרה מבחינת סגירה עם סירבול מבחינת סגירת האירוע רק לתושבי 

ספקים, אי מתן תשובה ברורה מהמועצה לגבי השאלה כמה תקציב נוסף יינתן אם 

כמו כן, חברות ועדת תרבות ציינו כי מלכתחילה אינן ליישובים אחרים, האירוע ייפתח 

הועדה הייעודית שהוקמה לצורך  רוצות לקחת חלק בהפקת אירוע. בהתחשב בכל האמור,

ך החליטה לבחון חלופה למסיבת עצמאות צנועה רק לתושבי היישוב באחת מהגינות כ

אודל אביטן, ליאת  -ביישוב. מי שרוצה לעזור בכך, מוזמן לפנות לאחד מחברי הועדה 

 ברקוביץ', סיגל גב ומור ניצני.  -דישון, שרי גור, קרן גביר

 הנושא: סירוס ועיקור חתולים  .3

 דביר ברקוביץ, תפעל לקידום תכנית לסירוס ועיקור חתולים.אודל אביטן עידכן כי קרן 

 נהלי השימוש במועדון .4

ימשך נוהל השכרת מועדון הישוב לפיו כל משכיר חותם על תקנון מפורט וכן משאיר  .א

יובהר למי ששוכר את המועדון שבמידה ולא יפעל בהתאם לתקנון שיק  צ'ק ביטחון.

 הביטחון יחולט. 

נושא הניקיון מטעם הועד ביקשה לקבל את התקנון הקיים על שרי גור, אחראית על  .ב

 מנת להוסיף הערות ונהלים.

ליתן פרטים אודות סקר  אודל אביטן יבקש מיעל בר זאב  -חזון ותכנית עבודה לועד .5

תושבים נושא שהייתה אחראית עליו. ארז יבצע חפיפה עם יעל לעניין התקציב ולאחר 

 י. שנת 5מכן חברי הוועד יבנו חזון 

חוזה הניקיון עם החברה הנוכחית המנקה את הישוב מסתיים בימים אלו. -מכרז ניקיון .6

 על כן יש לצאת למכרז חדש.

 החלטות:
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ן חוזה הניקיון נשלח לחברי הועד לעיונם. על חברי הועד להחזיר המכרז הקודם וכ .א

 (.24.03.2019הערות עד תחילת שבוע הבא )

 דישון לכדי מכרז חדש.הערות חברי הועד יגובשו ע"י ליאת  .ב

 יפורסם בהקדם מכרז חדש לשירותי ניקיון בישוב. .ג

 צחת מייסדי הישובהנ .7

לקיום אירועים להנצחת פועלם מעין שוורץ עידכנה את חברי הועד בתכניות ועדת תרבות 

של מקימי הישוב. בשלב זה מדובר בתכניות כלליות, פירוט יימסר לאחר גיבוש פרטי 

 התכניות.

חברי הועד החליטו פה אחד לאשר לחברת הגינון עבודת גיזום גיזום צמחייה בגובה:  .8

 אמצעות מנוף(.צמחייה בגובה )גיזום ב

9. GIS : מעין שוורץ עידכנה את חברי הועד בפרוייקט שהחלה ולפיו היא מעלה את נתוני

הישוב על גבי שכבות מחשב ומפות ממוחשבות. התהליך נמצא ממש בראשיתו וייתכן 

בהמשך תעשה פנייה לתלמידי בית ספר הרצוג אשר לומדים את התוכנה על מנת שיעזרו ש

 במיחשוב הנתונים.

הועד דן בנושאים שהועלו בפני הנהלת המועצה, תוך נושאים לקידום מול המועצה:   .10

 בדיקת סטטוס וקביעת פעולות להמשך קידומם:

דר העדיפויות לטיפול בניית כיכר בצומת הצופים: בניית הכיכר הינה הראשונה בס .א

 מול המועצה, כמו כן הנושא נמצא בעדיפות עליונה להשקעת תב"ר.

אודל אביטן שוחח עם שמואל הררי, מנהל מחלקת תשתיות במועצה על **עדכון: 

 הנושא. שמואל יבדוק עלויות הקמת הכיכר.

נושא זה נמצא בעדיפות השניה בסדרי העדיפויות לטיפול מול  –פיתוח הוואדי  .ב

תכנון לואדי בין היישוב הותיק לשכונת כרמים: חזון עתידי  הינו גינת המועצה. 

 כלבים / פארק אתגרי / גינת תנ"ך. 

מתן דו"חות חניה: השיטור הקהילתי החל במתן דו"חות לרכבים שחונים שלא  .ג

 כחוק. מבצעי אכיפה יתקיימו באופן רציף.

רך בירור מול המועצה יע: ואי איסוף צרכיהם אכיפה בנושא כלבים משוטטים .ד

 בהתקדמותם להסדרת חוק עזר מועצתי בעניין.

סקר הערכת צרכים: ייערך בירור מול יעל בר זאב שאם היא מתכוונת להמשיך לקדם  .ה

 את הנושא.

הטמנת קווי מתח: נושא הטמנת הקווים אינו ישים מבחינת עלויות. תושב שסבור כי  .ו

 עצה ו/או לחברת החשמל.ישנה בעיית בטיחות ספציפית יתבקש לפנות למו

 פארק רווחה: ייבדק סטטוס פיתוח השטח מאחורי המועדון ובניין הרווחה. .ז

אודל אביטן עידכן כי מתגבשת קבוצה של ראשי : ועדים מקומיים שיתוף פעולה בין .11

 לעבודה משותפת וקידום אינטרסים משותפים. מרחבי הישובהועדים 

 חברי הועד דנו בנושאים שהועלו ע" אביב כרמי, אחראי הגינון מטעם הועד: גינון: .12

עבור יום ליווי נוסף של דבי לרר, אדריכלית נוף ויועצת גינון ₪(  2000)בקשה לתקציב  .א

בר קיימא: חברי הועד ביקשו לערוך בירור נוסף מול אביב כרמי למטרת בואה של 

 דבי.
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ר רסק גזם בגינות בתוך וזילפ ₪( 1600) יום עבודת טרקטוראישור תקציב עבור  .ב

 : יום העבודה אושר ע"י חברי הועד.היישוב

אש"ח:   20. בסכום של כ עצים בטיילת גרימה 52-שתילת כאישור תקציב להשלמת  .ג

 כרגע סכום זה אינו מאושר עד להשלמת בירור נוסף מול אביב כרמי.

: חברי הועד ₪( 5000 -תקציב עבור הקמת והסדרת גינון מאחורי משרד הוועד.)כ .ד

 מבקשים לקבל תכנית מסודרת בטרם אישור הסכום.

מציאת פתרון לסחף בטיילות: אודל אביטן נמצא בקשר מול חברות הנדסיות  .ה

 לקידום פתרון לנושא.

לסמי )מנהל ₪  300לשני פועלי הניקיון, וכן סכום של ₪  150אושר סכום של מתנות לחג:  .13

 עבודה,גינון(.עבודה, ניקיון( ולחמודי )מנהל 

 . הישיבה תכלול הרמת כוסית לחג הפסח.15.04.2019 ישיבת הועד הבאה: .14


